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Nr. înrg. 2692/29.11.2019 
ANEXA  şedinţa CA din 29.11.2019 

(Extras din regulamentul intern)                     Regulament intern- măsuri/ sancţiuni pentru elevi în funcţie de abatere 

An şcolar 2019-2020 

 

A. MĂSURI PE TIMPUL PAUZEI 

➢ Elevii sunt scoşi în curtea şcolii pe toată durata pauzelor, fiind supravegheaţi de către cadrele didactice de serviciu. Excepţie în zilele ploioase/ 

geroase, când sunt supraveghiaţi în sălile de clasă/ coridoare. 

➢ Sălile de clasă vor fi încuiate pe perioada pauzelor. 

 

Nr. 

crt. 

Abaterea Frecvenţa abaterii Măsura 

1 Refuzul de a ieşi în 

pauză 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct 

2 Părăsirea incintei/ 

curţii şcolii pe perioada 

activităţilor şcolare 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct 

3 Acte de violenţă verbală 

şi fizică între elevi 

Prima abatere Observaţie individuală în cazul violenţei verbale 

Abatere repetată -Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

-Anunţarea poliţiei (violenţa fizică) şi a părinţilor care au obligaţia de a sta la şcoală 

împreună cu copilul pentru o zi sau maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi nu 

este primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării copilului se vor 

înregistra absenţe în catalog. 

Notă: toate sancţiunile aplicate se comunică  individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor. 

           

B. MĂSURI PE TIMPUL OREI 

➢ Profesorii asigură buna desfăşurare a activităţilor didactice. 

➢ Consemnează absenţele elevilor în catalogul clasei. 

➢ Verifică zilnic curăţenia din sala de clasă. 
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Nr. 

crt. 

Abaterea Frecvenţa 

abaterii 

Măsura 

1 Întârzierea la orele de 

curs 

Prima oră de curs Absenţa elevilor se consemnează după primele 20 de minute. 

Abatere repetată 

după fiecare 

pauză 

Absenţele se consemnează la începutul orei şi nu se motivează. 

2 Lipsa rechizitelor 

(manual, caiet, 

instrument de scris) 

pentru fiecare oră 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată Mustrare scrisă însoţită de anunţarea părinţilor şi prezentarea acestora la clasă pentru o zi sau 

maxim 5 zile. 

3 Refuzul de a participa 

la activităţile didactice: 

luarea notiţelor, lectura 

textelor, rezolvarea 

sarcinilor de lucru 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată Anunţarea părintelui care are obligaţia de a sta la activitatea didactică, împreună cu copilul, 

pe o perioadă de maxim 5 zile. 

4 Nepăstrarea curăţeniei 

în timpul orelor: 

seminţe nuci, hârtii, etc. 

Prima abatere Observaţie individuală cu adunarea resturilor de către elevi 

Abatere repetată Prestarea de activităţi de curăţenie de către elev după programul şcolar din ziua respectivă, 

maxim 2 ore. 

Refuzul acestei activităţi- mustrare scrisă cu scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

5 Comportament 

neadecvat: aruncarea 

cu obiecte: cretă, 

scaune, burete, corn; 

refuzul de a sta în 

bancă; părăsirea sălii 

de clasă în timpul orei, 

etc. 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată -Anunţarea părintelui care are obligaţia de a sta la activitatea didactică, împreună cu copilul, 

pe o perioadă de maxim 5 zile. 

- Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

6 Acte de violenţă verbală 

şi fizică între elevi 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată -Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

-Anunţarea poliţiei- (violenţa fizică) şi a părinţilor care au obligaţia de a sta la şcoală 

împreună cu copilul pentru o zi sau maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi nu este 
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primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării, se vor înregistra absenţele în 

catalog. 

7 Injurii, cuvinte obscene, 

adresate profesorului, 

acte de violență fizică 

asupra unui cadru 

didactic (pioneze în 

scaun, piedică pusă etc.) 

Prima abatere -Cadrele didactice sesizează în scris poliţia comunei. 

-Copilul este trimis acasă şi este reprimit doar cu părintele/ tutorele, care are obligaţia de a 

sta la şcoală împreună cu copilul pentru o zi sau maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi nu este 

primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării, se vor înregistra absenţele în 

catalog. 

Abatere repetată -Cadrele didactice sesizează în scris poliţia comunei. 

-Copilul este trimis acasă şi este reprimit doar cu părintele/ tutorele, care are obligaţia de a 

sta la şcoală împreună cu copilul pentru o zi sau maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi nu este 

primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării, se vor înregistra absenţele în 

catalog. 

-Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu minim 1 punct. 

8 Acte cu tentă sexuală 

ale elevilor asupra 

cadrelor didactice  

Prima abatere -Cadrele didactice sesizează în scris poliţia comunei și se urmărește traseul legal în acest 

sens. 

-Copilul este trimis acasă şi este reprimit doar cu părintele/ tutorele, care are obligaţia de a 

sta la şcoală împreună cu copilul pentru 3 sau maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi nu este 

primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării, se vor înregistra absenţele în 

catalog. 

-Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu minim 1 punct. 

Abatere repetată -Cadrele didactice sesizează în scris poliţia comunei și se urmărește traseul legal în acest 

sens. 

-Copilul este trimis acasă şi este reprimit doar cu părintele/ tutorele, care are obligaţia de a 

sta la şcoală împreună cu copilul pentru o zi sau maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi nu este 

primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării, se vor înregistra absenţele în 

catalog. 

-Mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu minim 2 puncte. 

 

C. MĂSURI LUATE PENTRU ALTE TIPURI DE ABATERI  
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Nr. 

crt. 

Abaterea Frecvenţa 

abaterii 

Măsura 

1 Distrugerea/deteriorarea 

bunurilor şcolii 

Prima abatere Suportarea costurilor pentru reparaţie/ înlocuire de către părintele/tutorele elevului. 

2 Deteriorarea/pierderea 

manualelor (şi CD-urilor) şcolare 

Prima abatere Plata manualului lipsă sau deteriorat (dacă starea acestuia a fost bună sau foarte 

bună la începutul anului şcolar, conform procesului verbal) 

3 Utilizarea telefonului mobil sau a 

dispozitivelor audio în ore 

(excepţie cazuri urgente) 

Prima abatere Observaţie individuală 

Abatere repetată Confiscarea dispozitivului şi predat doar părintelui sau tutorelui, cu menţiunea că la 

următoarea abatere acesta va fi confiscat până la finalul semestrului. 

4 Introducerea şi folosirea 

petardelor, băuturilor alcoolice, 

energizante, ţigări, obiecte care 

pot pune în pericol viaţa şi 

sănătatea 

Prima abatere 

obiecte şcolare 

-anunţarea poliţiei (violenţă fizică) şi a părinţilor care au obligaţia de a sta la şcoală 

împreună cu copilul pentru o zi, maxim 5 zile, în funcţie de gravitatea faptei. 

-În cazul în care elevul refuză să se prezinte cu părintele, acesta este trimis acasă şi 

nu este primit decât împreună cu acesta. Pe toată perioada absentării, se vor 

înregistra absenţele în catalog. 

5 Furtul bunurilor din dotarea 

claselor sau ale colegilor 

Prima abatere -Înapoierea/plata obiectului şi un punct scăzut la purtare. 

Abatere repetată 

sau furturi de 

bunuri valorice, 

telefon 

Anunţarea poliţiei şi a părinţilor care au obligaţia de a sta la şcoală împreună cu 

copilul pentru o zi sau maxim 5, în funcţie de gravitate faptei.  

-Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 

 

Director,  

Prof. Simona-Amalia Mesaroşiu  

  


